
Kawęczyn, dnia  12  maja 2016  r.
 
ROŚ-OŚ.6220.2.2015

OBWIESZCZENIE O ROZPRAWIE ADMINISTRACYJNEJ

Zgodnie  z  art.  36  ustawy  z  dnia  3  października  2008  r.  o  udostępnianiu  informacji  o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) w związku z art. 89, 90, 91 
§ 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 
r., poz. 23 ze zm.) 

zawiadamiam,

iż  w  dniu  31  maja  2016  r.  o  godz.  13:00  w    Środowiskowym  Domu  Samopomocy   
w Młodzianowie,  Młodzianów 25,  62-704  Kawęczyn  w  sali  nr  8    odbędzie  się  rozprawa   
administracyjna otwarta dla społeczeństwa w ramach prowadzonego postępowania w sprawie 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na 
budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. gr. 11, 32  
i 33 obręb Czachulec Nowy, gmina Kawęczyn powiat turecki,  województwo wielkopolskie, 
na którą zapraszam wszystkich zainteresowanych. 

W związku z powyższym zawiadamiam o przysługującym prawie udziału w wyznaczonej 
rozprawie – osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być stwierdzone na 
piśmie  i  doręczone  prowadzącemu  rozprawę.  Jednocześnie  informuję  o  możliwości 
wniesienia  przed  rozprawą  wyjaśnień,  dokumentów  i  innych  dowodów  istotnych  dla 
rozstrzygnięcia sprawy będącej przedmiotem postępowania. 

Zgodnie z art. 94 § 1 Kpa nieobecność na rozprawie stron należycie wezwanych nie stanowi 
przeszkody  do  jej  przeprowadzenia.  Informuję  także  o  możliwości  przedstawienia  przed 
rozprawą wyjaśnień,  dokumentów i innych dowodów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy 
będącej przedmiotem postępowania. 

Z  dokumentacją  przedmiotowej  sprawy  można  się  zapoznać  w  siedzibie  Urzędu  Gminy 
w Kawęczynie, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn, pok.  nr  14 w dni robocze od poniedziałku 
do piątku w godzinach 7:30- 15:00.

Obwieszczenie  zamieszczono  na  stronie  Biuletynu  Informacji  Publicznej  Urzędu  Gminy 
Kawęczyn  (www.bip.kaweczyn.pl), na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kawęczyn oraz na 
tablicach  ogłoszeń  w  sołectwach:  Młodzianów,  a  także  na  stronie  Biuletynu  Informacji 
Publicznej Urzędu Gminy Malanów oraz w sołectwie Czachulec Stary.  

Wójt
/-/ Jan  Nowak 

Otrzymują: 
1. Bartosz Jeszke- Pełnomocnik Inwestora .
2. Pozostałe strony postępowania.
3. Społeczeństwu podano do publicznej wiadomości zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 11 ustawy 

ooś .


